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MÅNDAG 29 JUNI

FREDAG 3 JULI

Aktivism och parlamentarism
– går det att förena?
Om balansen och spänningarna mellan visioner
och realpolitik och om att ta aktivismen och
hoppet om en bättre värld in i parlamenten.

Ekonomisk självständighet i livet och livet ut –
ett av Riksdagens jämställdhetsmål

TISDAG 30 JUNI

LÖRDAG 4 JULI

En feministisk syn på ekonomi och
kritik av arbetslinjen

Vad händer när feminister kommer in i
maktens rum?

Arbetstidsförkortning – utopi eller viktig
samhällsreform? Vem ska betala och är
det verkligen genomförbart?

Vad innebär en feministisk kommunalpolitik och
EU-politik? Hur samverkar Fi med feminister i
andra partier? Vilka är framgångarna/
utmaningarna?

16:00 - 17:00

16:00 - 17:00

ONSDAG 1 JULI
17:00 - 18:00

En ojämlikhet kommer sällan ensam
Rasism och hat mot människor som avviker
från normen hänger ihop och förstärker
varandra. Hur kan vi motverka det genom
ett helhetsperspektiv?

TORSDAG 2 JULI

17:00 - 18:00

Hur förhåller sig nuvarande lönebildning och
pensionssystem till jämställdhetsmålen? Hur
kan vi få rättvisa löner och trygga pensioner?

16:00 - 17:00

SÖNDAG 5 JULI
16:00 - 17:00

Behövs det ett feministiskt parti?
Med utgångspunkt i slutsatserna som drogs
på kvinnokonferensen i Malmö 2014, Nordiskt
Forum, diskuterar vi kring om ett feministiskt
parti behövs.

16:00 - 17:00

En feministisk utrikes- och säkerhetspolitik
inkluderar kriget mot kvinnorna
Vad är alternativen till fokus på bevakandet
av nationsgränser och militära insatser?
Hur hänger det ihop med arbetet för allas
mänskliga säkerhet?

Vill du veta mer?

www.feministisktinitiativ.se

Följ oss på webben!

www.feministisktinitiativ.se/almedalen

Seminarier med Fi
TISDAG 30 JUNI

TORSDAG 2 JULI

En feministisk kritik av arbetslinjen
Vi efterlyser moderna reformer för ett modernt
liv, där arbetet är en viktig del men inte hela
livet. Vi presenterar en rapport om arbetstidsförkortning och diskuterar förslag om förändringar av nuvarande socialförsäkringar. Höjda
tak, sänkt arbetstid eller basinkomst?

Rasism i Sverige, EU och världen – hur ser
den ut och hur kan den motverkas politiskt?
Rasism tar sig olika former och uttryck.
Afrofobi och antiziganism är vanliga former
av rasism. Hur ser de ut och hur påverkar
de oss – lokalt, regionalt och globalt?

13:00–14:30, Roxy Adelsgatan 39

TORSDAG 2 JULI

09:00–10:30, Roxy Adelsgatan 39

En feministisk utrikes- och säkerhetspolitik
Vi måste forma en säkerhetspolitik för
människor, inte för territorier. Vi diskuterar
våldets roll i föreställningar om maskulinitet
och hur det uttrycks både i klassrummet, i
militarismen och i nationalism. Vi formulerar
motstrategier – lokalt, regionalt och globalt.
En feministisk utrikes- och säkerhetspolitik
måste belysa våldets syften och effekter på alla
nivåer i samhället och tydligt inkludera kriget
mot kvinnorna. Kriget mot kvinnorna är både
lokalt och globalt, precis som militarismen.

EN FEMINISTISK POLITIK

FÖR FÖRÄNDRING!

10:30–11:45, Roxy Adelsgatan 39

Sverige inrättade 1922 världens första rasbiologiska institut, men är enligt attitydundersökningar numera ett av Europas
minst rasistiska länder. Sverige tar emot
jämförelsevis många flyktingar, men rasistisk
diskriminering och hatbrott är vanliga.
Högerextrema partier i Europa vann ökat stöd
i EU-valet förra året. Samtidigt fick Fi en plats
i EU-parlamentet. Hur arbetar Fi på olika
nivåer för att bekämpa rasism? Varför är
antirasism viktigt för ett feministiskt parti?

Vill du veta mer?
www.feministisktinitiativ.se
facebook.com/feministisktinitiativ
Instagram och twitter: Feministerna

Fi utmanar de andra partierna under hela Almedalsveckan.
Här kan du se alla våra akitiviteter

6 juli - Fi:s dag
i Almedalen!
GUDRUN SCHYMAN HÅLLER TAL
12.30, Almedalsscenen
Måndagen den 6 juli är F!:s egna dag
i Almedalen!
Fokus kommer vara dels på att lyfta frågan
om hur vi ska kunna utveckla demokratin.
Demokrati betyder ständig utveckling. Flera
röster måste höras, nya perspektiv och nya
kunskaper måste ständigt tillföras den
politiska debatten.
Vi kommer också fokusera på att artonårsgränsen är förlegad. Många unga är både
kunniga och engagerade i samhällsfrågor
betydligt tidigare. Därför vill vi se en förändring
och föreslår att rösträtten kopplas till sextonårsdagen, för samtliga val. En rekommendation
som stöds av både intresseorganisationer och
forskning.
Vi arrangerar vår almedagsdag tillsammans
med Unga Feminister.

